SPORTS UNIVERSITY OF TIRANA
1948 Technicum of Physical Education
1960 Institute of PE and Sports “Vojo Kushi”
2000 Academy of Physical Education and Sports
“Vojo Kushi”
2010 Sports University of Tirana
Since 1948 to the present day the Sports University
of Tirana –the former HIPE (High Institute of Physical Education) and the later APES (Academy of
Physical Education and Sports) –as the singular
institution in our country has systematically graduated Teachers, Trainers High Specialists and
Researcher in the field of Physical Education and
Sports.
The mission of Sports University of Tirana is:
a) the preparation of university students
and specialists at all study cycles;
b) the qualification of the academic and
research staff in the field of education and sports,
physical activity, health and recreation;
c) the promotion of research and studies in
the areas of physical education and sports, physical activity , health and recreation;
d) the provision of services to third parties
and consultancy in the field of physical education
and sports, physical activity, health and recreation.
Sports University of Tirana is a public institution of
higher education with teaching and scientific character. SUT is created by the decision of the Council
of Ministers of Albania Nr.123 date 17.02.2010. It is
created on the basis of the Academy of Physical
Education and Sports “Vojo Kushi”, which is created based on the decision of the Council of Ministers of Albania Nr. 266, date 25. 05. 2000, and on
the basis of the Higher Institute of PE and Sports
“Vojo Kushi”, created by the decision of Council of
Ministers of Albania Nr. 394, date 14. 09. 1960.
SUT has its headquarters in Tirana and issues
diplomas to three levels (Bachelor, Master Professional/Science, Doctorate)

UNIVERSITETI I SPORTEVE
TË TIRANËS

UST Drejt së ardhmes
Universiteti i Sporteve të Tiranës
RR. MUHAMET GJOLLESHA,TIRANA, ALBANIA.
Tel:+355 4 2226652
E-mail: contact@ust.edu.al
www.ust.edu.al
facebook:sportsuniversityoftirana
twitter : @ust1948; youtube: sportsuniversity1948

UNIVERSITETI I SPORTEVE
TË TIRANËS
1948 Teknikumi i Fiskulturës
1960 Instituti i Fiskulturës
2000 Akademia e Edukimit Fizik dhe Sporteve
“Vojo Kushi”
2010 Universiteti i Sporteve te Tiranes
Nga viti 1948 deri më sot, Universiteti i Sporteve
të Tiranës( ish ILKF e më vonë AEFS “Vojo
Kushi”), si institucion unik në vendin tone ka diplomuar në mënyrë sistematike Mësues, Trainerë
dhe Specialistë të Lartë të Fushës së Edukimit
Fizik dhe Sportit. Gjithashtu ka mbuluar veprimtarinë kërkimore e studimore të fushës në vite.
Studentët e diplomuar pranë këtij institucioni kanë
plotësuar kërkesat e sistemit arsimor dhe atij
sportive ne vendin tonë.
Universiteti i Sporteve të Tiranës (UST) ka për
mision:
a)Formimin universitar të studentëve e të
specialistve në të gjitha ciklet e studimeve;
b)Kualifikimin e punonjësve akademik e
shkencor në fushat e edukimit dhe sporteve,
veprimtarisë fizike , shëndetit dhe rekreacionit;
c)Nxitjen e kërkimeve e të studimeve në
fushat e edukimit fizik dhe sporteve, veprimtarisë
fizike, shëndetit dhe rekreacionit;
d)Ofrimin e shërbimeve për të tretët dhe
konsulenca në fushën e edukimit fizik dhe
sporteve, veprimtarisë fizike, shëndetit dhe
rekreacionit.
Universiteti i Sporteve të Tiranës është institucion
publik i arsimit të lartë, me karakter mësimor e
shkencor. UST është krijuar me Vendim të Këshillit të Ministrave Nr.123 Dt. 17. 02. 2010. Ai është
krijuar mbi bazën te Akademisë së Edukimit Fizik
dhe Sporteve “Vojo Kushi” krijuar me Vendim të
Këshillit të Ministrave Nr. 266, datë 25.05.2000, si
dhe mbi bazën e Institutit të Lartë të Fizkulturës
“Vojo Kushi“ krijuar me Vendim të Këshillit të
Ministrave, Nr.394, datë14. 09. 1960. UST e ka
qëndrën në Tiranë dhe lëshon diploma të tre
cikleve të studimit (Bachelor, Master Profesional/Shkencor, Doktoratë)

Fakulteti i Shkencave të Lëvizjes ofron
programet me kohë të plotë të studimeve:
* Bachelor “Shkencat e Lëvizjes”
* Master Profesional “Mësuesi për Arsimin
e Mesëm në lëndën Edukim Fizik”
* Master profesional “Stervitje Sportive”
* Master i Shkencave “Shkenca Sportive”
* Doktoratë “Shkenca Sportive”

Faculty of Movement Sciences offer this study

Fakulteti i Veprimtarisë Fizike dhe Rekreacionit ofron programet me kohë të plotë të
studimeve :
* Bachelor “Fushat e Veprimtarisë Fizike të
Shëndetit dhe të Rekreacionit”
* Master Profesional “Aktiviteti Fizik dhe
Rekreacioni – Trajner Fitnesi”
* Master Profesional “Menaxhim në Sport”
* Master i Shkencave “Aktiviteti Fizik dhe
Shëndeti”
* Doktoratë “Aktiviteti Fizik dhe Shendeti”

Faculty of Physical Activity and Recreation
offer this study program
* Bachelor “Fields of Physical Activity, Health
and Recreation”
* Professional Master“Physical Activity and
Recreation – Fitness Coach”
* Professional Master “Sport Management”
* Master of Science“Physical Activity and
Health”
* Doctoral Degree“Physical Activity and Health”

Instituti i Kërkimit Shkencor të Sportit ka për
mision:
* Kërkimin në fushën e lëvizjes njerëzore të
aplikuar
* Kërkimin në fushën e veprimtarisë fizike,
shëndetit dhe rekreacionit
* Kërkimin dhe studimin e tregut të punës dhe
të transferimit të teknologjisë

is:

program
* Bachelor“Movement Sciences”
* Professional Master“Teaching for High-School
Level in Physical Education Subject”
* Professional Master “Sport Trainning”
* Master of Science“Sport Sciences”
* Doctoral Degree“Sport Sciences”

The mission of Sport Sciences Research Institute
* Research in the field of applied human movement
* Research in the field of physical activity,
health and recreation
* Research and labor market research and
technology transfer

